
 
 
 

Červen 2022 
 
 
8. červen (úterý) 
Zdravotní pojištění: 
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez 
zdanitelných příjmů za květen. 
 
9. června (čtvrtek) 
Spotřební daň: splatnost daně za duben (mimo spotřební daně z lihu)  
 
15. červen (středa) 
Daň z příjmů 
Záloha na daň z příjmů pro čtvrtletní a pololetní plátce daně. Platí rovněž pro poplatníky, kteří podávají 
přiznání k dani z příjmů v prodloužené lhůtě k 30.6.2021 
 
16. červen (čtvrtek) 
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc květen.  
 
20. červen (pondělí) 
Sociální a zdravotní pojištění 
Odvod pojistného zaměstnavatele za květen 
 
Daň z příjmů 
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za květen (z mezd). 
 
Paušální zálohy 
splatnost paušální zálohy za červen 
 
24. červen (pátek) 
Spotřební daň 
Splatnost daně za květen (pouze spotřební daň z lihu) 
 
27. června (pondělí) 
Daň z přidané hodnoty:  
podání daňového přiznání a splatnost daně za květen u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím. 
 
Kontrolní hlášení:  
Podání kontrolního hlášení za květen.  
 
Souhrnné hlášení  
Podání souhrnného hlášení za květen. 
 
Spotřební daň:  

• Splatnost daně za duben (pouze spotřební daň z lihu) 

• Daňové přiznání za květen 

• Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a 
technického benzínu a mazacích olejů za květen (pokud vznikl nárok).   

 
Energetické daně:    
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen. 
 



30. června (středa) 
Sociální pojištění 
 Odvod zálohy OSVČ za duben, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za květen 
 
Daň z příjmů: 
Odvod srážkové daně za květen 
 
Daň z přidané hodnoty: 
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim 
 
Spotřební daň: 
 
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle §57 zákona o spotřebních 
daních (zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí toku 2022 
 
 
Ostatní informace 
 
Zvýšení úrokové sazby 
 
Bankovní rada České národní banky rozhodla s účinností od 6.5.2022 rozhodla o zvýšení těchto  
úrokových sazeb:  

• dvoutýdenní repo sazba zvýšena na 5,75 % (z 5,00 %) 

• lombardní sazba zvýšena na 6,75 % (z 6,00 %) 

• diskontní sazba zvýšena na 4,75 % (z 4,00 %) 

 

 
Snížení spotřební daně z nafty a benzínu 
Za účelem zmírnění dopadů vysokých cen pohonných hmot v důsledku invaze na Ukrajinu vláda dne 
13. dubna 2022 odsouhlasila snížení spotřební daně z motorové nafty a bezolovnatého benzínu o 
1,50 Kč na litr. Účinnost této novely je od 1. června do 30. září 2022.  
 
 
Změna sazby pohonných hmot 
 
Vyhláškou č. 116/2022 Sb. ze dne 14. května se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., týkající se mimo jiné 
i stanovení průměrné ceny pohonných hmot. Změny nastaly v: 

• § 4, písm. a) - průměrná cena za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů se zvýšila z 37,10 
Kč na 44,50 Kč  

• § 4 písm. c) – průměrná cena za 1 litr motorové nafty z 36,10 Kč na 47,10 Kč.  
 
Účinnost vyhlášky je od 14. května 2022.  
 
 
 
S případnými dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat. 
 
S přátelským pozdravem 

                                                                                        Ing. Zdeněk Hamáček 
                                                                                      jednatel     


